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Εξεταστέα ύλη / Περιγραφή µαθήµατος: Γεωγραφία Β’ Γυµνασίου
Εισαγωγή: Γεωγραφία είναι ένα πεδίο της επιστήµης αφιερωµένο στη µελέτη των εδαφών, την
γεωµορφολογία τους, τα διάφορα χαρακτηριστικά τους, τους κατοίκους, και γενικά όλα τα φυσικά και
ανθρωπινά φαινόµενα που συµβαίνουν στη Γη. Συνδυάζει τη µελέτη των ανθρώπων και της γης,
προκειµένου να βρει λύσεις για τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα του σήµερα.
Μια κυριολεκτική µετάφραση για την Γεωγραφία είναι: "Να
περιγράψει ή να γράψει για τη Γη". Είναι µια σηµαντική φυσική
και ανθρώπινη επιστήµη που προσπαθεί να εξηγήσει, να
ερµηνεύσει και να προβλέψει πώς οι άνθρωποι ενεργούν µέσα
στον κόσµο που ζουν. Γεωγραφία έχει ονοµαστεί σαν "Η γέφυρα
ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φυσική επιστήµη”.
Η Γεωγραφία, στο σύνολο των εκφράσεων της αποτελεί το
θεσµό µέσω του οποίου κάθε άτοµο αποκτά κατάλληλα
γνωστικά εφόδια, ανακαλύπτει και καλλιεργεί ικανότητες,
δεξιότητες και αξίες, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
ζωής. Είναι εδώ που αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος της
γεωγραφικής επιστήµης και η αναγκαιότητα της γεωγραφικής
εκπαίδευσης για την ορθή ενηµέρωση, κριτική ικανότητα,
δηµοκρατική συµµέτοχη, ανάλυση και σωστή διαχείριση
θεµάτων.
Σήµερα πολύ περισσότερο από ποτέ η ανθρωπότητα αντιπαρατίθεται µε σωρεία από πολύπλοκα
ανθρώπινα και φυσικά φαινόµενα, όχι µόνο σαν αντικείµενα, αλλά και το πώς έχουν δηµιουργηθεί και
κατά καιρούς έχουν αλλάξει. Μέσα από την γεωγραφική έρευνα και γνώση, σήµερα οι άνθρωποι είναι σε
θέση να γνωρίζουν µια σωρεία νέων πραγµάτων που δεν µπορούσαν να τα γνωρίσουν πριν. Σωρεία
πραγµάτων ή θεµάτων που διαµορφώνουν έντονα τη σύγχρονη ζωή και τις κοινωνικές δοµές της
ανθρωπότητας.
Περιγραφή Μαθήµατος: Θα ξεκινήσω µε ένα απόσπασµα που πήρα από τον Jack Dangermond: “ We
live in this ordinary world and this extraordinary world both at the same time. You and I are also living in a
world that’s facing serious challenges.” Η αύξηση του πληθυσµού, η αστικοποίηση, η ρύπανση, η χρήση
της ενέργειας, όλα αυτά καταλαβαίνουµε ότι επηρεάζουν την αλλαγή του κλίµατος, που στη συνέχεια µε τη
σειρά του επηρεάζει τη συµβίωση µας στον πλανήτη Γη. ∆ηλαδή τα πάντα που υπάρχουν στον έµβιο
κόσµο µας. Όπως την δηµιουργία σοβαρών ακραίων κλιµατολογικών φαινοµένων και κλιµατολογικών
αλλαγών όπως για παράδειγµα: την ξηρασία, ερηµοποίηση, πληµµύρες, σεισµούς, ηφαίστεια, που µε τη
σειρά τους επηρεάζουν το κοινωνικό µας κόσµο, κυρίως στις κοινωνικές µεταναστεύσεις.
Είναι εδώ που η Γεωγραφία είναι πιο σηµαντική από ποτέ. Η πολύ δουλειά που κάνουν οι Γεωγράφοι
σήµερα είναι πιο σηµαντική από ποτέ. Η Γεωγραφία ως επιστήµη µας παρέχει το πλαίσιο και το
περιεχόµενο του κόσµου µας. Παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση του κόσµου µας, φέρνοντας όλες τις
µετρήσεις µαζί, για να τις αναλύσει, να τις απεικονίσει, να τις κατανόηση και να βρει τις λύσεις τους.

Το µάθηµα αυτό είναι µια εισαγωγή για την Γεωγραφία. Την επιστήµη που όταν την µελετήσουµε θα µας
βοηθήσει να καταλάβουµε όλα όσα συµβαίνουν στον κόσµο και γενικά στον πλανήτη γη. Αυτό το µάθηµα
εστιάζεται στην αµφίδροµη σχέση µεταξύ ανθρώπινης και της φυσικής γεωγραφίας. Οι µαθητές/τριες θα
εξοικειωθούν µε διάφορους όρους, αρχές, καθώς επίσης µε γεωγραφικές τεχνικές και άλλες βασικές
έννοιες, έτσι που να τους δηµιουργήσει µια καλή γενική εικόνα τι είναι η γεωγραφία. Τα µοντέλα, θεωρίες
και οι εξηγήσεις θα επιτρέπουν στους µαθητές/τριες να κατανοήσουν πώς η ανθρώπινη γεωγραφία
αλληλεπιδρά και συνδέεται µε την φυσική γεωγραφία. Σχετικά θέµατα θα συζητηθούν όπως: η
Ευρωπαϊκή Ήπειρος, η Χαρτογραφική Επιστήµη, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, Ανανεώσιµες
και Μη Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η βιώσιµη ανάπτυξη / αειφορία διαχείριση, κλίµατα και η φυσική
γεωγραφία της Ευρώπης και της Κύπρου, οικονοµική γεωγραφία, τριγωνικό διάγραµµα, χλωρίδα και
πανίδα της Κύπρου, κατανοµή πληθυσµού της Κύπρου, πληθυσµιακή πυραµίδα, την δράση της
θάλασσας, φαινόµενα αποσάθρωσης και διάβρωσης, φυσιογραφικές περιοχές της Κύπρου, φαινόµενα
τεκτονικών πλακών, τους σεισµούς, τα ηφαίστεια, τα κύµατα τσουνάµι, τη βιοµηχανία, τη γεωργία, και τον
δασικό πλούτο της Κύπρου µας.
Απώτερος σκοπός µου είναι να δηµιουργήσω τη δοµή έτσι ώστε οι µαθητές / τριες να µπορέσουν να
δηµιουργήσουν µια επαγωγική, ουσιαστική και µακροχρόνια µάθηση για το µάθηµα που αφορά το γενικό
όρο: “Τι είναι η Γεωγραφία”. Μέσα από την διδασκαλία µου, θα χρησιµοποιήσω τις τρεις συνιστώσες
µάθησης: την εννοιολογική, την επιστηµολογική και την πρακτική έτσι που οι µαθητές / τριες να
καλλιεργήσουν αξίες όπως η εργατικότητα, την συνεργασία, το σεβασµό, την ειρήνη, την προσφορά και
την αγάπη που θεωρούνται θεµελιώδεις για την ανάπτυξη καλού χαρακτήρα, εργατικότητας και
υπευθυνότητας.
Στόχοι Μαθήµατος: Μετά το τέλος αυτής της σχολικής χρόνιας για το µάθηµα της Γεωγραφίας, οι µαθητές
/ τριες πρέπει να είναι σε θέση να µπορούν να έχουν µιαν καλή επισκόπηση / γνώση πάνω στα
ακόλουθα:
1. Τι είναι Γεωγραφία.
2. Τις τέσσερεις κατηγορίες της Γεωγραφίας. Ανθρωπογεωγραφία, Φυσική, Περιβαλλοντική και
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών.
3. Οι µαθητές θα µπορούν να κάνουν αποτελεσµατική χρήση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
τους σε πρακτικές εφαρµογές. ∆ηλαδή γεωγραφικά δεδοµένα µε την χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Γεωγραφική τεχνολογία µε την χρήση ArcGIS Online “AGOL.”
4. Οι µαθητές να έχουν µια καλή κατανόηση των εννοιών, αρχών, µοντέλων, προσεγγίσεων και
τεχνικών της Γεωγραφίας για κάθε ενότητα που συζητήθηκε και παρουσιάστηκε στην τάξη.
Απαιτούµενα Εγχειρίδια και άλλο Γεωγραφικό Υλικό:
1.Βιβλία Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού. Απαιτείται.
2. Σύγχρονος Παγκόσµιος Άτλαντας. Απαιτείται.
3. Όργανα µέτρησης όπως χάρακα, µοιρογνωµόνιο, διαβήτη. Απαιτείται.
4. Τετράδιο γραφικών παραστάσεων παρόµοιο µε το τετράδιο της Φυσικής. Απαιτείται.
5. Φαϊλ αρχείων. Απαιτείται.
6. Βιβλία Γεωγραφίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας της Ελλάδας.
∆ιαλέξεις & ∆ιαγνωστική Εξέταση και Βαθµολόγηση:
Το µάθηµα µου θα αποτελείται από συχνές διαλέξεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις, οµαδικές εργασίες και
ατοµικές εργασίες στην τάξη. Κάποια κείµενα στη ιστοσελίδα µου www.gsekkes.com για αποθεµατικό
ανάγνωσης, εργασίες στο σπίτι, και αν καταστεί κατορθωτό θα µπορούσε να γίνει και µια επί τόπου
µελέτη ενός θέµατος, για µια συγκεκριµένη ενότητα.
Θα υπάρξει ένα προειδοποιηµένο διαγώνισµα για κάθε τετράµηνο, πάνω στο µάθηµα της προηγούµενης
παρουσίασης. Επίσης θα δοθούν κουίζες / απροειδοποίητα πάνω στη διάλεξη της προηγούµενης

παρουσίασης και συζήτησης που έγινε στη τάξη, ολιγόλεπτες ασκήσεις στην τάξη και τέλος, τη τελική
παρουσίαση - Project - κάποιου Γεωγραφικού θέµατος που θα σας αναθέσω.
Κάθε διαγώνισµα ισούται µε το 35% του βαθµού σας, τα κουΐζες – απροειδοποίητο – θα ισούται µε το
15%, και το υπόλοιπο ποσοστό ίσο του 50% θα εξαρτάται από την συµµετοχή και το ενδιαφέρον σας στην
τάξη, κατοίκων εργασίες σας, εργασίες στη τάξη, τις µελέτες σας, την συµπεριφορά και την στάση σας
προς τους συµµαθητές σας και τον καθηγητή σας.
Επιλεγµένες παραποµπές και άλλες πηγές διαβάσµατος. Μπορείτε να τες βρείτε µέσα από διάφορα
βιβλιοπωλεία, ιστοσελίδες, στη βιβλιοθήκη του σχολείου ή σε άλλες δηµόσιες βιβλιοθήκες της πόλης ή σε
βιβλιοθήκες διάφορων πανεπιστηµίων και κολλεγίων. Μερικές από αυτές είναι :
1. Γιώργος Σέκκες 2008: www.gsekkes.com - Εισαγωγή στην Γεωγραφία.
2. Γεωγραφικός Όµιλος Κύπρου 2017: “Γεωγραφία της Κύπρου.” – ∆ιαθέσιµο από την βιβλιοθήκη του
σχολείου.
3. Γ. Κωνσταντίνου, Ι. Παναγίδης, 2013. “Kύπρος και Γεωλογία”. Επιστήµη – Περιβάλλον – Πολιτισµός, έκδ.
Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου.
4. Roger Tomlinson 2011. Thinking about GIS. ESRI Press. Redlands, California, USA.
5. Garrett Nagle, Kris Spencer 2006. Geography through diagrams. Oxford Revision Guides. Oxford University
Press, UK.
6. Αθήνα Καραµπάτσα, Αικατερίνη Κλωνάρη, Κωστής Κουτσόπουλος και Θεόδωρος Τσουνάκος 2006.
Γεωγραφία. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Αθήνα.
7. Γ. Κωνσταντίνου, Ι. Παναγίδης, Κ. Ξενοφώντος, Σ. Αφροδίσης και Π. Μιχαήλιδης 2002. "Η Γεωλογία της
Κύπρου". Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης. Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Λευκωσία, Κύπρος.
8. Wilpen Gorr, Kristen Kurland 2011. Geographical Information Systems. ESRI Press. Redlands, California,
USA.
Μεθοδολογία µαθήµατος. Κάθε εβδοµάδα, θα πρέπει να πράττετε τα ακόλουθα:
1. Επανεξέταση µαθησιακών στόχων της εβδοµάδας.
2. Να διαβάζετε όλες τις αναγνώσεις που σας ανατέθηκαν.
3. Να απαντάτε στο τετράδιο της Γεωγραφίας όλες τις εργασίες που σας ανατέθηκαν.
4. Να διαβάσετε το υλικό της διάλεξης µου για το συγκεκριµένο µάθηµα της εβδοµάδας.
5. Συµµετοχή και συζήτηση στη τάξη.
6. Να συµπληρώνετε και να υποβάλετε όλες τις εργασίες σας στις καθορισµένες ηµεροµηνίες.
7. Περιήγηση στην ιστοσελίδα.
* Παρακαλώ σηµειώστε ότι θα σας ανατεθούν αναγνώσεις από τα γεωγραφικά καθορισµένα φυσικά σας κείµενα
του Υπουργείου της Παιδείας, καθώς επίσης και από αλλά πρόσθετα άρθρα, γεωγραφικές µελέτες, και
περιπτωσιολογικές µελέτες όπως απαιτείται. Για κάθε διάλεξη θα υπάρχει πάντα και µια παρουσίαση σε MS
Power Point. Επίσης θα χρησιµοποιηθούν στην τάξη πραγµατικά παραδείγµατα µε την χρήση των Γεωγραφικών
Συστηµάτων Πληροφοριών GIS και AGOL.
Ώρες Γραφείου: Πάντοτε η πόρτα του γραφείου µου θα είναι ανοικτή για τους µαθητές µου . Ότι χρειάζεστε να
ρωτήσετε κάτι σχετικά µε το µάθηµα, µη διστάσετε να το πράξετε. Ακόµα κι αν είµαι µακριά από το γραφείο µου,
µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µου µέσω του ηλεκτρονικού µου ταχυδροµείου.
Σηµείωση: Συνιστάται ότι κάθε µαθητής / τρια πρέπει να επισκέπτεται συχνά την ιστοσελίδα του καθηγητή σας
Γιώργου Σεκκέ, όπου όλα τα θέµατα που συζητήθηκαν στη τάξη θα αναφέρονται και εκεί. Eπίσης η περιήγηση σας
στην ιστοσελίδα θα µπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιµες πληροφορίες και άλλο γεωγραφικό υλικό, έτσι που να σας
βοηθήσει να εµπλουτίσετε την γεωγραφική σας γνώση περισσότερο.
∆ωρεάν Online Μαθήµατα: Μπορείτε επίσης να επιλέξτε από εκατοντάδες online GIS µαθήµατα δωρεάν από
κορυφαία πανεπιστήµια και άλλες εξειδικευµένους οργανισµούς. Αναζητήστε ανά κατηγορία και ηµεροµηνία
έναρξης από: https://www.futurelearn.com/courses ή δωρεάν GIS µαθήµατα από την Esri:
https://www.esri.com/training/catalog/search/ ή επισκεφτείτε το GIS lounge https://www.gislounge.com/learn-gis-forfree/

